Pack Omnium+
Pack Omnium+ is een verzekeringsproduct van AG Insurance dat optioneel wordt onderschreven bij een
verzekering Top Omnium met een duur van 1 jaar en dat stilzwijgend wordt verlengd voor dezelfde periode,
behalve wanneer een van de partijen ten minste 3 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst zich
ertegen verzet.
∫

∫
∫
∫
∫

Totaalverlies? Krijg 100 % van de waarde van uw wagen terug gedurende de eerste 24 maanden en de
eerste 24 000 km , of gedurende de eerste 36 maanden en de eerste 36 000 km
Fietsdrager, mountainbike en vervoerde voorwerpen worden vergoed tot 2000 euro
Dekking zonder vrijstelling voor lichten, achterlichten en achteruitkijkspiegels
Een monospace als vervangwagen bij diefstal
Dekking van de winterbanden tot 1000 euro

Pack Omnium+ is de ideale aanvulling bij uw Top Omnium van AG Insurance voor een optimale
bescherming van uw wagen. Het is voorbehouden aan de goede bestuurders* die voor
hun omnium de afschrijvingsformule Excellence hebben gekozen en het biedt u exclusieve
bijkomende waarborgen.

De troeven van Pack Omnium+
Vergoeding in
nieuwwaarde met keuze
uit 2 periodes zonder
waardeverlies

U kunt kiezen uit 2 periodes zonder afschrijving:
∫ de eerste 24 maanden en de eerste 24 000 km
∫ de eerste 36 maanden en de eerste 36 000 km

Zolang er op het ogenblik van het ongeval geen 24 000 km (of 36 000 km) op de teller staat, wordt er geen
afschrijving toegepast. Zodra het gekozen aantal kilometer bereikt is, bedraagt de afschrijving 1 % vanaf de
25ste (of 37ste) maand.

Tot 2000 euro voor
vervoerde voorwerpen

∫ Als uw wagen beschadigd wordt als gevolg van een gedekt schadegeval, krijgt u een vergoeding

Dekking zonder vrijstelling
voor lichten en
achteruitkijkspiegels

De waarborg Glasbreuk geldt ook voor de lichten, achterlichten en achteruitkijkspiegels. Net als voor de
ruiten wordt geen vrijstelling toegepast.

Winterbanden zijn
gedekt tot 1000 euro

Bij diefstal of totaalverlies van uw wagen betaalt AG Insurance uw winterbanden en hun velgen
terug tot 4 jaar. Zelfs als ze niet op uw wagen gemonteerd waren en tot 1000 euro!

Monospace als vervangwagen

Als u een monospace bezit en hij wordt gestolen, dan krijgt u een vervangwagen van dezelfde
categorie.

Exclusief

Profiteer van dit aanbod, voorbehouden voor de goede bestuurders*, en bied uw wagen een
optimale bescherming voor een bijpremie van slechts 15 % van uw premie Omnium of Multirisk
indien u alleen die waarborg hebt afgesloten.

tot 2000 euro voor de schade aan:
- alle toebehoren die niet in de cataloguswaarde inbegrepen zijn, zoals de fietsdrager,
dakkoffer, aanhangwagen, belettering …
- de voorwerpen die u vervoerde zoals het kinderzitje, uw laptop, fietsen …
∫ Diefstal van toebehoren of vervoerde voorwerpen is enkel gedekt bij diefstal van de wagen.

* Bonus-malus -2 tot 8, leeftijd van de voornaamste bestuurder ≥ 26 jaar en < 75 jaar, maximum 1 ongeval in fout gedurende de
laatste 5 jaar.

Wat niet gedekt is door Pack Omnium+
∫

De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).

∫

In Multirisk (‘kleine omnium’): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet
werkte.

∫

In Stoffelijke Schade (die samen met Multirisk de ‘grote omnium’ uitmaakt): de schade veroorzaakt aan het voertuig als
gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden
raadplegen op www.aginsurance.be. U kunt die ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849
www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11
Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Verantwoordelijke uitgever: Pieter Van Schuylenbergh

0079-2439935N-11022019

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Wij nodigen u uit om
kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te
onderschrijven. De juiste omvang van de waarborgen leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u
op onze website www.aginsurance.be. Al deze (pre)contractuele informatie, een premieberekening en offerte, zijn ook gratis
beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste
instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van
AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel.: 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de
voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de
Meeûssquare 35, te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as).

